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יומנו של
ראש המועצה
לקראת סוף החופש הגדול ותחילת שנת הלימודים ,ראוי שנשאל את עצמנו  -איך
אנחנו יכולים לתת יותר לילדינו? כבר שנה וחצי שגם פעילות הילדים והנוער במרכז
הקהילתי וביישובים ,וגם הלימודים בבתי הספר מתקיימים תחת מגבלות ובמתכונת
חלקית .עוד לפני הקורונה ,כלל הציבור השתתף בתהליך של קביעת אסטרטגיה.
מליאת המועצה הקימה וועדה אסטרטגית מיוחדת לנושא ״חינוך בלב הקהילה״.
הוועדה קבעה תפיסה חינוכית ,תמונת עתיד רצויה ב 8-תחומים שונים ,ו 35-משימות
קונקרטיות לביצוע .נקבעו לוחות זמנים ותכניות עבודה ,ואז הגיעה הקורונה.
אחד העקרונות המובילים באסטרטגיה שנקבעה ,היא השאיפה ״לראות כל ילד/ה״.
הכוונה היתה להנגיש משאבי חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי לכל ילדינו ,ולא רק
לחלקם .הכוונה היתה להרבות מסגרות חינוכיות ,בתי ספר ,מגמות ,פעילויות חינוך
משלים ,ופעילויות קהילתיות בכל קשת הגילאים ובכל מגוון היישובים והקהילות.
המגבלות וההגבלות של תקופת הקורונה רק העצימו וחידדו את הצרכים והפערים
בהגשמת העיקרון.
עד כמה הילדים והנוער באמת חשובים לנו? יותר מכל נושא אחר! אפשר לאמוד את
סדרי העדיפויות של המועצה בכל תחום ,לפי השינויים בתקציב המועצה שמופנה
לאותו תחום .תקציבי כל הרשויות בנויות כך שהסעיף הגדול ביותר הוא תקציב
החינוך .במשגב כל התקציב ה״גמיש״ (תקציב בשיקול דעת המועצה) שמופנה
לחינוך ,נמצא בסעיפים ״העברות לוועדים מקומיים״ ,״העברות לבתי ספר״,
״העברות למרכז קהילתי /עמותת ספורט״ ,ובהפרשים בין השתתפות משרד החינוך
להוצאות בפועל לפעולות בתחומי פדגוגיה ,מינהלה ,בינוי והצטיידות ,תוספת
שעות ו״העשרה״ ,וחנ"מ /שח"ר /מב"ר וקידום נוער.
כל אחד מהסעיפים האלו ,עלה בעשרות אחוזים בשנים האחרונות .סבסוד החוגים
עלה .ההפרש בין תשלומי משתתפים לבין העברות המועצה למרכז הקהילתי גדל
במונחים שנתיים ב 3-מיליון  .₪לשם השוואה ,סך ההעברות של המועצה לכל בתי
הספר היא כ 5-מיליון ( ₪שנתי) .התמיכה במרכז הקהילתי מבטאה את החשיבות
שהמועצה רואה בחינוך משלים וב״לראות כל ילד.ה / ,כל יום /בכל יישוב /בכל סוגי
הפעילות״ .המרכז הקהילתי פרסם את מגוון הפעילויות שהוא מציע השנה ,והמגוון
הוא עצום .הדגש הוא על פעילות ב״אשכולות״ .השבוע ,למשל ,נערך ״יום חשיפה״
בהר גילון.
ימי חשיפה נוספים התקיימו ומתקיימים במועדים שונים ,בהתאם לפרסום.

זכיתי לברך את האלופה המקומית שלנו ,השחיינית האולימפית אביב ברזילי
ממצפה אבי"ב ומקבוצת ״אורקה״ של המרכז הקהילתי .היא הגיעה לחצי הגמר
בטוקיו  -מדהים! היא זכתה במילגת לימודים וספורט בארה"ב ,והיא ואביה סיפרו לי
שעיניהם נשואות ל ״פריז 2024״ ,יישר כוח ובהצלחה!

השתתפתי בכנס למען החקלאות והחקלאים.

השתתפתי בטקס הנחת אבן פינה לתחנת כיבוי והצלה בעראבה .שיתוף פעולה
עם שכנינו ופיתוח יכולות כיבוי והצלה מקומיים משולבים ,הוא הכרח לכל הדעות.
בשבוע שעבר בעקבות שריפה שפרצה ביער ,פינו במועצה אזורית מטה יהודה
יישובים יהודים ויישובים ערבים .האש לא מבדילה בין דתות ולאומים .האש
איימה על בי"ח איתנים ועל בי"ח הדסה עין כרם .לוחמי האש ,המתנדבים וצוותי
הצח"י היישוביים ,כולם חיוניים וחשובים בצמצום נזקי האש ובהגנה על חיים ועל
השקעות .مربوك!

סגן ראש המועצה ייצג אותנו בהלוויית סעיד חרומי בשגב שלום .תושבינו הבדווים
קשורים מאוד לבדווים בדרום .כולנו זקוקים לנציגי ציבור שמשתפים פעולה גם
עם יריבים פוליטים להשגת מטרות משותפות .מותו בטרם עת היא אבידה קשה,
الله يرحمه.

נפגשתי עם מנהלת תחום קהילה במשרד הרווחה בנושא תמיכה בצוותי צח"י
ובשירותים קהילתיים ביישובים קטנים .נפגשתי עם סגן השר לבט"פ בנושא כיבוי
אש ובנושא ביטחון אישי בחברה הערבית.
השבוע הספקנו להקים מערך של בדיקות סרולוגיות ולבדוק  3,000ילדים ב 3-ימים.

אנחנו מארחים מתחם בדיקות מהירות של מד"א במועצה ,ומבצעים בדיקות מהירות
בתשלום לכל מי שרוצה להיכנס למועדון הכפרי .היום אנו מחלקים  6,000ערכות
לבדיקה עצמית של ילדי בתי הספר ע"י הוריהם .הערכות יגיעו ביום ראשון לכל
יישוב .לקראת מבצע החלוקה נפגשתי ב״זום״ עם מזכירי היישובים ויו"רי היישובים.
נפגשתי עם הנהלת היישוב לבון ועם תושבים מהיישוב.
נפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור מיעד ,תובל ,צורית ,ערב נעים וסלאמה.

פרשת ״כי תבוא״ כוללת הנחיות לבני ישראל לטקסים עתידיים בארץ המובטחת,
וכן ברכה וקללה  -״תוכחה״ .ההפטרה  -אחרונה מ״שבעתא דנחמתא״  -שבעה
שבועות של נחמות .שבת הבאה היא השבת האחרונה של השנה .היום התחילו
במנהגי סליחות גם עדות אשכנז .אני מבקש סליחתכן/ם ומחילתכן/ם .אני סולח
ומוחל לכולכן/ם .ראש השנה  -״יום תרועה״ ,הוא גם ״יום הדין״ .התעוררות ,חשבון
נפש ומיקוד הקשב בתקווה חדשה .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

